
NU SORTERAR VI 
PLASTFÖRPACKNINGAR!
I plastförpackningsinsamlingen sorteras tomma, rena och torra plastför-
packningar, såsom

• livsmedelsförpackningar av plast, såsom yoghurtburkar, smöraskar 
samt förpackningar för pålägg, ost och färdigmat

• plastförpackningar för tvättmedel, schampo och tvål
• flaskor, kanistrar och burkar av plast – helst tillplattade
• plastkassar, -påsar och -omslag
• styroxförpackningar

Sortera övriga plaster och söndriga plastföremål, såsom ämbar, leksaker 
och kärl samt smutsiga plastförpackningar som brännbart avfall. 

Var insamlas plastförpackningar?
Plastförpackningar samlas in i de flesta 
husbolag. Från början av juni 2018 
insamlas plastförpackningar från 
i tätorter belägna husbolag, som har 
20 eller flera bostäder. Även mindre 
husbolag kan, om de så önskar, 
ansluta sig till plastförpacknings-
insamlingen om de ligger belägna 
vid insamlingsrutten. 

Plastförpackningar kan även 
föras till en del av Rinki-
ekopunkterna. Adresserna till 
ekopunkterna hittas på 
www.kierratys.info.
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Tips på hur man sorterar plastförpackningar
• Skölj de smutsiga plastförpackningarna som snabbast med svalt vat-

ten och låt torka. Du kan alternativt torka förpackningen ren med till 
exempel hushållspapper. Om det är svårt att rengöra förpackningen, 
sortera den då som brännbart avfall. Att diska med varmt vatten är inte 
till fördel för miljön.

• Lösgör korkar och lock och lägg dem skilt i insamlingskärlet. Det är vik-
tigt att lösgöra korkarna och locken, eftersom det ofta är gjorda av en 
annan plast än resten av förpackningen.

• Placera inte olika plastburkar innanför varandra, eftersom det försvårar 
sorteringen av plasten i förädlingsanläggningen. 

• PVC-plast hör inte hemma i plastförpackningsinsamlingen. Leksaker 
och elektronik förpackas ibland i PVC-plast. Kontrollerna om dylika för-
packningar har märkningen PVC eller 03. PVC-förpackningar sorteras 
som brännbart avfall.

• Plastförpackningar som innehållit farliga ämnen, såsom till exempel 
kanistrar med olja och lösningsmedel, hör inte hemma i plastförpack-
ningsinsamlingen. Om de är tomma sorteras de som brännbart avfall. 
Om förpackningen ännu innehåller ett farligt ämne, bör den föras till 
insamlingen av farligt avfall. Hushållens farliga avfall mottas avgifts-
fritt vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer.

• Om det inte går att samla in plastförpackningar i köket på grund av 
utrymmesbrist, kan man till exempel samla dem i en kasse eller i ett 
ämbar i städskåpet. 

Vad händer med plastförpackningarna?
Plastförpackningarna behandlas i plastförädlingsanläggningen i Riihi-
mäki och av dem tillverkas returplastprodukter, såsom sopsäckar, plast-
kassar och -rör samt energi.  

Tilläggsuppgifter om återvinningen av plastförpackningar hittar du på  
adressen www.uusiomuovi.fi.

Tilläggsuppgifter och sorteringsråd
I avfallets ABC hittar du lösningar till de flesta sorteringsproblemen  
www.lsjh.fi/sv/abc. Du kan även fråga råd av vår kundtjänst  
kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47 470 (mån–fre kl. 9–15). 

Vi belastar morgondagen mindre.


